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SANANEN PÄÄTOIMITTAJALTA
Näin alkaa olla
vuosi 2013 paketissa. Muutamat
tentit sekä kandin tutkielman
väännökset vielä
uupuvat varmasti monilta, mutta
uskon jokaisen
olevan valmis
lomailuun jälleen yhden
opiskelusyksyn
jälkeen.
Muistan erittäin valoisasti
ensimmäisen
oman pimeän
opiskelusyksyni
loppurutistuksen. Olin saanut
erittäin haastavan Academic
English- kurssin
päätökseen sekä
ehtinyt jo muutaman kymmenen luennon aikana
ihmetellä Foucaultin vallan diskurssin saloja, Carl
Schmittin ystävä-vihollinen- teoriaa, Perelmanin retoriikasta ja Quentin Skinnerin kontekstualisoinnista
puhumattakaan. Suurten nimien teoriaa pieneen
opiskelijan päähän.

lausahduksessa voi ollakin häivähdys totuutta. Tuskinpa tuo suuri valloittaja olisi Gaugamelan taistelun
jälkimainingeissa ajatellut, että piskuinen valtio-opin
opiskelija siteeraa Makedonian kuningasta yhdessä
monista Puolueohjelma- numeroista. Kuitenkin suurin osa ihmisistä on varmasti jättänyt toteuttamatta
itselleen jotakin tärkeää ajatellessaan sen olevan
mahdotonta. Olisiko Bismarck saanut yhdistettyä
Saksaa, jos tämä olisi hänen mielestään ollut mahdotonta? Olisiko Gandhi pyrkinyt väkivallattomaan
vastarintaan, jos olisi uskonut Intian itsenäisyyden
olevan mahdotonta? Olisiko Pierre Rosanvallon ikinä kehittänyt vastademokratia- teoriaansa, jos olisi
uskonut tämän olevan mahdotonta? Kukaties, ehkä
nämä olisivat jääneet toteutumatta tai joku muu olisi
ne toteuttanut.
Jokaisesta meistä voi tulla tulevaisuuden mahdottomuuksien kumoajia, meidän vain täytyy vaihtaa ajatusmaailmaamme. Ehkä Aleksanteri Suuri sittenkin
ajatteli, että häntä tultaisiin siteeraamaan tulevaisuudessa montakin kertaa, eihän se sentään mahdotonta
ollut.
Oikein mukavaa ja valoisaa loppuvuotta ja joulunodotusta kaikille puoluelaisille!
Päätoimittajanne
Petteri Paulaharju

Nyt tuosta syksystä on jo kulunut jokunen vuosi.
Itse olen tällä hetkellä juuri ja juuri saamassa kandidaatintutkielmaani valmiiksi pientä loppurutistusta
lukuun ottamatta. Opiskelun lomassa Puolue on jälleen ylittänyt itsensä toiminnallaan sekä mahtavalla
hengellään, jolla ainejärjestömme pyrkii valamaan
luottamusta ja yhteenkuuluvuutta jäsenistömme
keskuudessa. Uudet fuksimmekin on toivon mukaan
kyetty juurruttamaan Puolueen ”ajatusmaailmaan”.
Vuosi alkaa jälleen olla pimeimmässä ajankohdassaan, mutta kaiken tämän mustuuden keskellä ei
kannata masentua mahdottomilta tuntuvien haasteiden edessä sillä, kuten Aleksanteri Suuren sanoin
”Mikään ei ole mahdotonta sille, joka yrittää”. Jokainen saa tulkita tuon sitaatin, miten tahtoo. Kuitenkin
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Puheenjohtajalta

luekonkareiden kautta toiminnassa mukana, mutta
yksi kerrallaan, ne kuitenkin unohtuvat ja uutta tulee
tilalle. Näin huomasin käyneen, kun näihin arkistomateriaaleihin tutustuin.
Vaikka tämä järjestö lähtee rakentamaan toimintakausiaan aina perinteiden pohjalta, on Puolue
kuitenkin aina sen hetkisen jäsenistön ja hallituksen
näköinen. Haluan korostaa hallituksen osuutta, koska se toimii elimenä, joka puhaltaa järjestöön elämää.
Nämä hönkäisyt vaativat hallituksen jäseniltä kovaa
työntekoa ja jokaisen henkilökohtaista panostusta ja
sen kautta rakkautta järjestöä kohtaan. Mitä kovemmin jaksaa puuskuttaa, sitä parempaa jälkeä saa aikaan, näin voisin parin vuoden järjestökokemuksella
sanoa.

Haluaisin kertoa teille pienestä löydöksestä, jonka
tein muutama kuukausi sitten Puolueen kaapilla
vieraillessa. Sieltä käsiini tarttui pieni, A5-kokoinen
vihkonen, jossa komeili punaisella taustalla itse piirretty, abstrakti häkkyrä ja sen yllä luki “Puolueohjelma”. Kyseessä oli vuoden 1993 ainejärjestölehti, joka
ulkomuodoltaan poikkesi suuresti siitä ainejärjestölehdestä, joita on minun puolueen piiriin liittymisen
jälkeen julkaistu. Sisällöstä löytyi kuitenkin paljon
yhtäläisyyksiä: Koulutuspolitiikan näkyvyys oli vahvaa, Puolueen tapahtumista riitti kerrottavaa, eikä
poliittisia agendoja oltu unohdettu.

Haluan sanoa teille, jotka olette valikoituneet Puolueen uusiksi hallituslaisiksi, älkää heittäkö tätä tilaisuutta hukkaan. Käyttäkää mielikuvitusta, olkaa
aktiivisia ja yhteistyökykyisiä: vuoden lopussa se palkitaan - jos ei muuten niin omalla henkisellä kasvulla. Ja tietenkin vähäisillä opintopisteillä. Tutustukaa
kuitenkin hieman Puolueen aikaisempaan toimintaan, sillä siitä voi olla teille toiminnassanne apua.
Toisena vinkkinä, joka on itselleni toiminut erittäin
hedelmällisenä, on yhteistyö muiden järjestöjen
kanssa sekä heidän toimintaansa tutustuminen. Näitä
kolmea apuvälinettä - omaa innokkuutta, Puolueen
historiaa ja muita järjestöjä - apuna käyttäen saatte
varmasti aikaan jotain hienoa.
p.s. pitäkää puolue yhtenäisenä!
Väistyvä puheenjohtaja, Marjukka Mattila

Tämä ja muut vanhat puolueohjelmat, pöytäkirjojen ohella ovat lähestulkoon kaikki, mitä nykypuoluelainen voi Puolueen arkistojen avulla saada irti
“muinaispuoluelaisten” menosta. Näiden lähteiden
vähäisyydestä huolimatta voi kuitenkin päätellä, että
järjestön raamit ovat pysyneet hyvinkin perinteikkäinä: on ollut kiivasta koulutuspolitiikkaa, tapahtumia sitsien ja risteilyjen muodossa, liikuntaa sekä
kokouksia. Mikä on kuitenkin muuttunut, on näiden
agendojen sisällys. Tapahtumat poikkeavat nykyisistä, eikä koulutuspolitiikan kysymykset ole samoja.
Myöskin hallituksen kokoukset olivat kaksi tuntia lyhyempiä - ainakin pöytäkirjojen pituuden perusteella
(yhdestä sivusta on noustu viiden sivun opuksiin).
Järjestönä Puolue haluaa vaalia omia perinteitään.
Ne kulkevat toimintasuunnitelmien ja vanhojen puo-
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Lopputilinpäätös
Koulutuspoliittisen sektorin kevät kului paljolti
Yhteiskuntatieteidenja filosofian laitoksen yhteisen
opiskelijapalautteen luomisessa ja vastausten
keräämisessä, kyselyn röyhkeän ja kyllästymiseen
saakka toistetun mainostamisen muodossa. Toisaalta
se myös kannatti, sillä Puolueella oli Fokuksen
jälkeen eniten vastaajia koko laitokselta. Syksy alkoi
palautteen käsittelyllä koulutuspoliittisten vastaavien
kesken ja tästä tapaamisesta syntyneet tulokset
löytyvät Puolue ry:n verkkosivuilta, samoin kuin itse
kyselyn pohja ja tuloksetkin.
Toinen syksyn suuremmista työnkohteista oli ja on
vieläkin tuleva perusopintouudistus. 2014 syksyä
varten on tarkoitus luoda vanhoista kurssisisällöistä
yksijuonteinen perusopintokokonaisuus, jonka
kaikki YFI:llä aloittaneet opiskelijat käyvät
läpi. Käytännössä kaikilla opiskelijoilla on
johdantokursseja lukuun ottamatta yhteiset
peruskurssit, jotka he suorittavat ensimmäisen
vuoden aikana ja parhaimmassa tapauksessa jo
syksyn aikana. Samalla myös valtio-opin aine- ja
syventäviä opintoja ollaan muokkaamassa, ei
kuitenkaan yhtä dramaattisesti kuin perusopintoja,
sillä muutokset koostuvat kurssien kirjavaatimusten
päivittämisistä tai uudelleen järjestelyistä,
kuten syventävien yhteydessä. Uudistukset
mahdollistavat myös uusien kokonaisuuksien
luomisen jo olemassa olevista kursseista. Etiikan
opintokokonaisuus toimii esimerkkinä ja lisää
tällaisia suunnitellaan lähitulevaisuudelle. Lähinnä
sivuaineopiskelijoille suunnatut kokonaisuudet
todennäköisesti houkuttelevat lisää opiskelijoita
yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

kopokatsauksien avulla. Rovaniemen politiikan
opiskelijoiden päiviltä taas tarttui mukaan konsepti
kopokahveista, jolloin päästään keskustelemaan
syvällisemmin ajankohtaisista aiheista. Toivomme
tämän jossain hiotummassa muodossa jatkuvan,
ehkä siihen voisi lisätä myös alun perin mukana
ideassa olleen viinin…
Kopoille on auennut tämän vuoden aikana Opintoja tiedevaliokunnan kokouksissa mahdollisuuksia
osallistua ja tutustua useisiin yliopiston opiskeijoihin
liittyviin hankkeisiin ja tuleviin muutoksiin,
joista osa luotaa monen vuoden päähän. Tästä
esimerkkinä toimii E-portfolio, johon opiskelija voi
koostaa yliopistossa keräämäänsä osaamista myös
todistuksen ulkopuolelta. Näin tulevaan työnhakuun
saataisiin paremmin esille opiskelijan aktiivisuus
esimerkiksi järjestötyössä. Järjestelmä on tällä
hetkellä pilotoinnissa eräillä yliopiston laitoksilla.
Tämä ei tietenkään estä oman E-portfolion
tekemistä jo etukäteen. Mattilanniemeen
rakennettavaan uuteen yhteiskuntatieteellisen
ja kauppakorkeakoulun käyttöön tulevaan
uudisrakennukseen ovat kopot myös päässeet
vaikuttamaan varhaisessa vaiheessa.
Mitä edunvalvonta on? Sitä ovat kopot tänäkin
vuonna pohtineet kiivetessään kahdeksalta aamulla
Ylistönmäen rinnettä. Olemme kuitenkin päässeet
toimimaan näköalapaikalla moniin yliopistoa
ja tiedekuntaa muokkaaviin päätöksiin liittyen.
Yhteistyö on ollut vahvasti osana toimikauttamme.
Sitä on hyvä jatkaa, sillä yhteisellä äänellä on
enemmän painoarvoa.
Topi-Veli Arpiainen
Antti Issakainen

Yhteistyö on ollut kopovuoden teemana. Toimiva
yhteistyö Fokuksen ja Mephiston kopojen kanssa
vauhditti YFI:n yhteistä opiskelijapalautevalmistelua.
Myös muu yhteydenpito on ollut aktiivista ja
koposektorin asioista on keskustelu etukäteen
ennen kokouksia saadaksemme mahdollisimman
suuren vaikutusmahdollisuuden tärkeiden
kokouksien koittaessa. Osallistuminen laitos- ja
oppiainekokouksiin on antanut mahdollisuuden
tuoda opiskelijoiden mielipiteitä esiin henkilökunnan
kanssa. Varsinkin oppiainekokouksissa meidät on
huomioitu hyvin ja osallistuminen keskusteluun
on ollut luontevaa. Oman oppiaineen tuleviin
muutoksiin on päästy tutustumaan ja ottamaan
kantaa hyvissä ajoin. Yhteydenpito Puolueen
jäsenistön kanssa on hoidettu pääasiassa
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Rynnäkkökiväärejä ja unelmia horneteista
– taistelu taistelukoulussa
Nokian saappaat hölskyvät jaloissa. Yritin niitä turhaan laittaa kuntoon yksikössä, mutta yleinen ”hajotus” on heikentänyt merkittävästi rationaalisuuden
vakaata kättä omasta henkisestä ja intellektuellisesta
jaksamisesta. Yritän parantaa RK 62 76:n kantoasentoa, mutta kantohihna jostakin syystä päätyy
aina kiristämään haurasta niskaani. 20 kilogramman
paino selkärepussani on jo puuduttanut käsivarteni
melkein tunnottomaksi. Käsken vertaisiani oppilaita
lisäämään vauhtia samalla kun yritän saada selkoa
Luonetjärven kartasta lähes pilkkopimeällä metsätiellä. Huomaan jälleen kerran miettiväni syytä
kaikkeen tähän rasitukseen, mutta ajatukset hairahtuvat taas keskittymään ko. tilanteeseen. Jalanpohjani
paukkuvat kun saavumme viimein määränpäähämme Luonetjärven ampumaradalle, jossa meille annetaan uusi reitti takaisin kasarmille. Näin alkaa kaksi
kertaa pitempi matka läpi pimeän yön vähällä ruualla
ja unella…		
Loppujen lopuksi ”intin” varusmiespalvelus on myös
kaikkea muuta kuin metsän sammaliin ja jäkäliin
tutustumista. Se on myös ajanjakso, joka opettaa
suomalaisia nuoria kunnioittamaan siviilielämää
täydessä loistossaan ja kaameudessaan. Muistan
liiankin yksityiskohtaisesti kun astuin valtion palvelukseen 9.7.2012 Tikkakosken Ilmasotakoulussa.
Kyllä, monet jo tässä vaiheessa voivat päätellä, että
päädyin tuona aurinkoisena päivänä Ilmavoimien
”työntekijäksi”, joten kaikessa rehellisyydessään: olkaamme veljiä maavoimien korpisoturit (loppujen
lopuksi joudumme viettämään varmasti yhtä paljon
aikaa luonnon helmassa kuin te). Peruskoulutuskausi
näytti armeijan normaalikäytännön, johon minä ja
muut alokkaat saimme tutustua järkyttävin sekä ehkä
hieman sekalaisin odotuksin. Pinkkojen teosta, rynnäkkökiväärin puhdistamisesta, ”huomion” huutamisesta, sekä korkea-arvoisempien kunnioittamisesta
tuli arkipäivää kaikille.
Kuten monet meitä ennenkin, opimme kutsumaan
toisiamme sukunimin. Esimerkiksi minusta tuli lähes
kaikille ”alokas Paula” (kiitos ansiokkaasta sukunimestäni). Moni asia alkoi muuttua; aloin ympäristövaikutteiden takia kiroilla huomattavasti enemmän,
kielenkäyttö alkoi kääntyä armeijaslangiin päin,
kotonakaan ei pystynyt muiden hyväksi onneksi
puhumaan muusta kuin ”intistä”. Ihme kyllä älykkyyskin alkoi mennä huonompaan suuntaan, ainakin
omasta mielestäni, kun kaikilta vaadittiin ainoastaan

määräysten tottelemista. Omaa
ajattelemista ei
odotettu pääsääntöisesti,
mutta kuitenkin
odotettiin; suomalaisen taistelijan tuli olla
ajatteleva, mutta
määräyksiä totteleva sotilas.
Mainitsin edellä,
että armeijan
käynti on loppujen lopuksi
paljon enemmän
kuin metsän siiYlpeä uusi alikersantti
meksessä rämpimistä; se on myös opiskelua, opiskelua ja taas opiskelua. Pääasialliset luentotilat eivät eronneet paljoakaan
yliopistomaisista auditorioista, mutta opetusaiheet
tuntuivat monimutkaiselta sekasotkulta psykologiaa
ja eräjormailua. Yleissotilaallisten käytäntöjen tuputtaminen päähämme oli P-kauden tärkein teema,
samalla kun pyrittiin erottamaan ”jyvät akanoista” eli
päättämään ketkä siirtyvät autuaiksi puolen vuoden
miehiksi ja ketkä vuoden kestoiseen palvelukseen
aliupseeri- ja upseerikoulutukseen. Minulle napsahti
vuoden pesti…					

”suomalaisen taistelijan tuli olla ajatteleva,
mutta määräyksiä totteleva sotilas”
Aliupseerikurssi tuli kestämään vuoden loppuun
saakka eli kolmisen kuukautta. Tänä aikana saimme
kokea monenlaisia hyödyllisiä ja vähemmän hyödyllisiä johtamistehtäviä. Meitä koulutettiin piinaamaan
seuraavia alokkaita, joista osa tulisi piinaamaan heidän jälkeisiä alokkaita jne, sykli on loputon, toistaiseksi. Linja, jolle päädyin omaa nimen Lentosää, jota
välillä kuninkaalliseksikin tituleerataan. Minusta ja
kaltaisistani tulisi siis aliupseereita, jotka painottuivat
tarkastelemaan säätä Ilmavoimien hävittäjien ja helikoptereiden hyväksi.
Tällä hetkellä linjan kohtalo on tulla lopetetuksi seuraavina vuosina. Sodanajan tehtävämme oli siis tarkastella pilviä, tuulen nopeutta ym. varmistaaksemme omille sekä ehkä vihollisen hävittäjille tarpeeksi
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suotuisan lentosään. Tämähän lähensikin piskuista
valtio-opin opiskelijaa tosielämän ja tulevan työelämän syövereihin. Ainakin pystyy herättämään keskustelua latinankielisillä pilvien nimillä ja osoittaa,
että vain yksi pilvityyppi pystyy tuottamaan tihkusadetta. Linjakohtaisen opiskelun lomassa jouduimme
myös johtamaan vertaisiamme, mikä tuo erittäin paljon mielenkiintoista ulottuvuutta palvelukseen. Oppilasjohtajaa oli välillä erittäin vaikeaa ottaa todesta,
mutta jostakin syystä johdettaville oppilaille tuppasi
muodostumaan jonkinmoinen velvollisuudentunto
jopa Puolustusvoimissa, helpottaen johtajan toimintaa huomattavasti. Itse sain kokea oppilasjohtajan
hyvät ja huonot puolet heti AUK:in ensimmäisenä
viikkona. Äänekäs esiintymiseni toimi trademarkina,
mutta motivaatio ko. tehtävään oli erittäin vajavainen. Olin erittäin yritteliäs täyttämään velvollisuuteni, pystyin jopa näyttämään selvästi kaapin paikan
vertaisilleni. Yliopistossa muutaman vuoden opiskelleena jaksoin kuitenkin jatkuvasti odottaa parempaa
tulevaisuutta,
joten pyrin
hoitamaan
hommani
ainakin suurin piirtein
parhaimmalla
mahdollisella
tavalla. 		
		
Matkailu avartaa, jopa PV:n leireillä.		
Kuvassa Saana- tunturi

ja niitä on alkanut välttää siviilielämässä kaikin keinoin. 						
Vanhoillisempaan laitokseen en ole kuunaan jalallani
astunut. Tuntui kuin kasarmin muurien sisäpuolelle
olisi jäänyt vellomaan kunnon ”marskilainen” ilmapiiri aina itsenäisyytemme alkamisesta lähtien ja
kauempaakin menneisyydestä. Preussilaisittain, ainakin upseerikokelaamme mukaan, johtaja syö aina
viimeisenä maastossa ihanaisesta metalliastiasta, joka
pakkinakin tunnetaan. Ruotsin armeijaa mollattiin
kaikissa tilanteissa ja sotilaskuria pidettiin yllä jäpityksin (myös ruokalassa), tahtimarssein, päännyökytyksin jokaiselle vastaantulevalle arvokkaammalle
sotilasarvolle ja tupatarkastuksin. 			
Kuitenkin moderneja, liberaaleja ja muita aatteellisia ihmisiä tuli tavattua siinäkin ympäristössä. Tupakaverini kanssa päädyimme välillä
puhumaan sosialismin ihmeellisestä maailmasta
sekä pohdiskelemaan Rooman tuhoon aiheuttavista
tekijöistä. Out of subject- aiheiset puheenaiheet olivat pieni yritys pitää mielessä, että kasarmin ulkopuolelta löytyy suurempi maailma. Ihme ja kumma,
suuri osa varusmiehistä oli aloittanut palveluksen
minun tapaani vasta ainakin yhden korkeakouluopiskeluvuoden jälkeen. Kummallinen havainto, mutta
itselleni tämä tapa toi lohtua tiedosta parempaan,
mikä se sitten olikaan.
Petteri Paulaharju						
TJ -157

”Tuntui kuin kasarmin muurien sisäpuolelle olisi jäänyt vellomaan kunnon ´marskilainen´ ilmapiiri”
Palveluksen aikana muu maailma tuntui menevän menojaan samalla kun palvelusmiehet olivat jämähtäneet omaan vanhoilliseen aikaansa
kasarmilla. Päivät muuttuivat viikoiksi ja viikot
kuukausiksi. Meille alkoi vähitellen selvitä, että
jotenkin olimme jämähtäneet tähän laitokseen
pitemmäksi aikaa kuin luulimme. Metsäretkiä alkoi
tulla ja mennä. Kaminan sytyttäminen alkoi luonnistua ja minimaalinen uni joissakin tilanteissa tuntui jo
normaalilta. En kuitenkaan voi tällä hetkellä keksiä
mitään epämiellyttävämpää kuin ruuan tekeminen
maastokeittimellä pakkassäässä. Onneksi kuivamuona on täyteläistä. Näkkärit ja tonnikalatölkit
ovat tulleet siis liiankin tutuiksi palveluksen aikana
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Työelämäblogi: Monen mutkan kautta tavoitteeseen
Synkkä ja myrskyinen syysilta Jyväskylässä 2009. Istun Opinkivellä kuuntelemassa alumnin tarinaa siitä,
kuinka suoraviivaisesti kaikki käy, kun valitsee ensin
oikeat sivuaineet, käy fiksussa paikassa vaihdossa,
menee sopivaan työharjoitteluun ja tutkintoa vastaava työ suorastaan tipahtaa taivaalta syliin. Huuli
pyöreänä kuuntelen ja samalla pelkään, ettei omalla
kohdalla se tule olemaan ihan niin yksinkertaista.
Eikä ollutkaan.
Reilua vuotta aikaisemmin olin aloittanut opinnot
valtio-opin parissa. Taustalla oli sekalaista ruumiillista työtä lukion ohesta, loppuun koluttu asepalvelus
sekä jo varhaisessa iässä aloitettua järjestötoimintaa.
Olin suvun ensimmäisiä yliopistoon päässeitä ja
koko akateeminen maailma täysin entuudestaan tuntematonta. En oikein tiennyt edes mitä halusin, saati
miten minun olisi pitänyt tavoitteisiini pyrkiä.

”Opintopuolella lähdin varovaisesti liikkeelle. Keskityin pääaineeseen ja aloin pikkuhiljaa haistella myös muita oppiaineita”
Pikkuvanhana järjestökettuna iskin heti useampaan
yhdistykseen mukaan: ainejärjestöön, reserviläiskerhoon sekä SYY:n edeltäjään Suomen Valtiotieteitä
Opiskelevien Liittoon. Niistä sai sekä akateemista
vertaistukea että laajempaa verkostoitumista, joita
vastikään keskisuomalaistunut nuorimies kipeästi
tarvitsi. Järjestötoiminta oli ehdottomasti se kulmakivi, jonka varaan aloin akateemista elämääni rakentaa.
Opintopuolella lähdin varovaisesti liikkeelle. Keskityin pääaineeseen ja aloin pikkuhiljaa haistella myös
muita oppiaineita. Humanistiset aineet eivät herättäneet mielenkiintoa, saksa ja ruotsi eivät ottaneet oikein sujuakseen, mutta taloustieteet alkoivat kiinnostaa. Ehkäpä se johtui niiden luonteesta politologian
kylkimyyryssä, kuin kolikon kääntöpuolena? Loppujen lopuksi päädyin opiskelemaan yhtä paljon yhteiskunta- ja taloustieteitä, jos pelkissä opintopisteissä
mitataan. Politiikan tutkimukseen riitti kipinää,
mutta kansantaloustiede ja laskentatoimi vaikuttivat
lähemmin käytännön työelämää liippaavilta.
Välillä piti tehdä töitäkin. Ja niitä kyllä aina riitti

myös Jyväskylässä, kunhan ei nirsoillut. Puhelinmyynti, vakuutusedustus ja pankin kassapalvelut
ehtivät tulla tutuiksi opintojen ohessa. Yllättävät asiat
saattoivat merkitä rekrytoinnissa paljon: valivan monella työpaikalla excel-perusteiden ylittävät ATK-taidot tai vaikkapa sujuva englannin kielen taito ovat
poikkeuksellisia ominaisuuksia. Myös varusmiespalvelus katsottiin usein eduksi, jos siellä oli tehnyt
muutakin kuin syönyt puoli vuotta munkkia.
Jossain vaiheessa opiskelu alkoi tympiä ja tuli kiire
valmistua. Gradu puserrettiin tiukkaan tahtiin, laadusta tinkien. Siitäpä ei sen enempää olekaan sanomisen arvoista sanottavaa. Läpi se kuitenkin meni
ja gradupeikkoa seurasi eksistentialistinen ahdistus
valmistumisen jälkeisestä työllistymisestä. Kymmeniä ja taas kymmeniä hakemuksia lähetin. Muutamasta kuului jotain, mutta ”Onneksi olkoon, sinut on
valittu!” -puheluja odotin turhaan.
Tulinpahan valituksi varasijalle ylioppilaskunnan
pääsihteerikisassakin. Tuolloin kakkossija kismitti
aivan silmittömästi, mutta näin jälkikäteen ajatellen
on helppo todeta, että oli hyvä etten tullut valituksi.
Ura olisi todennäköisesti lähtenyt urkenemaan aivan
eri suuntaan kuin nyt.
Vihdoin viimein eräästä valtion virastosta oltiin
yhteydessä jo epätoivoiseksi käyvään poikaparkaan.
Joensuussa aukesi paikka asiakaspalvelun saralla tehtävissä, joihin koulutaustaksi ei vaadittu kuin toisen
asteen tutkinto. Olin samaan aikaan vilpittömän iloinen työpaikasta, mutta myös aidosti pettynyt siihen
etten saanut papereitani vastaavaa työtä.
Alkutohinoiden jälkeen alkoi työn ohessa työpaikkojen etsintä. Mikä onkin monta pykälää hankalampaa kuin opiskelijana tai työttömänä, kun parhaan
työajan sattuu olemaan työvelvollinen työnantajaa
kohtaan. Vuoden päivät sitä kesti, ensi alkuun toivottoman huonoin tuloksin. Sitten harvensin sihtiä: piirsin Suomen karttaan isomman ringin ja aloin hakea
paikkoihin, joihin minulla ei periaatteessa riittänyt
muodollinen pätevyys, vaadittu kokemus tai kumpikaan. Sitten alkoi tipahdella haastattelukutsuja.
Nykyiseen esimiestehtävääni pankkisektorilla päädyin ennakkopuhelinsoiton, viimeisen päälle hierotun hakemuskirjeen, kahden haastattelun sekä
henkilöarvioinnin (psykologisen testin) kautta. Työn

PUOLUEOHJELMA 2/2013

8

vastaanotto edellytti rohkeutta kokeilla sellaista,
mistä ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta, sekä
valmiutta muuttaa eri kaupunkiin hyvin nopealla
aikataululla. Työn kuin työn oppii kuitenkin vasta
sitä tekemällä, opiskelu ja kokemus muista tehtävistä
antavat vain valmiuksia.
Nykyään päiväni ovat pitkiä, kannan huolta oman
työni lisäksi tusinasta alaisesta ja työpuhelimeen vastaan myös viikonloppuisin. Työ on kuitenkin sisällöltään niin mielekästä, että päivät kuluvat melko lailla
yhtäjaksoisessa flow-tilassa. Se on myös niin vaihtelevaa, että voi liioittelematta väittää ettei ole kahta
samanlaista työpäivää. Tunnen nyt sisäistä rauhaa ja
tyytyväisyyttä siitä, mihin olen päässyt ja mitä olen
sen eteen joutunut tekemään. Liian helpoksikaan en
työtäni kutsuisi eli haasteita piisaa.
Tärkeintä on olla valmis joustamaan. Töiden, opintojen ja muiden syiden perässä olen ehtinyt asua tähän
mennessä viidellä eri paikkakunnalla. Välillä on
pitänyt tehdä sellaisia asioita, joiden ajatteleminenkin panee ketuttamaan niin että korvia vihloo. Usein
ystävä- ja parisuhteetkin joutuvat kärsimään välimatkan tai muiden kiireiden vuoksi. Paras keino pitää
itsensä toimettomana on asettua mahdollisimman
paljon poikkiteloin joka asiassa sekä asettaa liian
kovat standardit työlle ja asuinpaikalle.

”Nykyään päiväni ovat pitkiä, kannan huolta oman työni lisäksi tusinasta alaisesta ja
työpuhelimeen vastaan myös viikonloppuisin. ”
Toivottavasti kokemukseni antaa toivonkipinän
lukijalle. Olen ollut siinä samassa tilanteessa, epätoivoisesti tavoitellut tutkintoani vastaavia tehtäviä
ja kärvistellyt niin taloudellisessa kuin ammatillisessa niukkuudessa. Se oma juttukaan ei välttämättä
selviä ennen kuin mahdollisimman montaa asiaa on
ehtinyt kokeilla. Koskaan ei kuitenkaan pidä luovuttaa, vaan pitää kiinni unelmistaan ja tavoitella niitä
määrätietoisesti ja ahkerasti.
Ville Pekkala
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Kirja-arvio: Waltarin Yksinäisen miehen
juna (1929) & Lähdin Istanbuliin (1948),
WSOY 1954 (Porvoo)
Valtio-opilliselta
näkökulmalta
Waltarin kahta
matkaromaania
tarkasteltaessa
ei voi sivuuttaa
kirjojen
vuosilukujen
tuomaa
aikaikkunaa
Euroopan
1900-luvun
suurimpiin
murrosvaiheisiin.
Toki molempien Mika Waltari
kirjojen
kirjoitushetkien
osalta muutamaa vuotta aiemmin murrettiin
kokonaisia kansoja ja kaupunkeja maan tasalle,
erityisesti toisen maailmansodan aikana, mutta
silloin matkustivat vain sotarikolliset ilmateitse tai
raiteilla (raiteilla kovia toki kokivat myös esimerkiksi
juutalaiset) ja rivisotilaat kävellen tai hevosilla
ratsastaen. Mika Waltari pääsi siis kurkistamaan
junan ikkunasta läpi Euroopan aikana, jolloin
matkustamista rajoitettiin, ruoka oli kortilla ja
vieraita valuuttoja ei rajojen yli tuosta vaan voitu
tuoda. Toki arvokkain perusvaluutta oli monesti
amerikkalainen savuke.
Tämä on kuitenkin vain osa kirjojen sisältöä ja
antia. Pitää myös muistaa, että kyseessä on kaksi
itsenäistä romaania, joskin ne on julkaistu ja
varsin mielenkiintoista lukea myös yhtenä niteenä.
Mika Waltari ensimmäistä matkaromaaniaan
kirjoittaessa Helsingin yliopiston opiskelijaälykköjen
elämänjanoinen kirjailijanalku, joka poltti tupakkaa
mielellään ketjussa eikä ujostellut keskustella itseään
viisaampien ja vanhempien kanssa. Vastakkaisesta
sukupuolesta hänen kokemuksensa rajoittuvat
rakkauskirjeisiin ja salaisiin suudelmiin Helsingin
puistoissa. Toisen kerran kohti Turkkia matkatessa
Waltari lähti reissuun vaimonsa kanssa alkumatkan
osalta ja jätti kotiin aikuisen tyttärensä sekä perheen
koiran. Waltari oli juuri julkaissut merkittävämmiksi
teoksekseen jääneen Sinuhe Egyptiläisen ja oli
vähintään Suomessa erittäin tunnettu, mutta myös
ulkomailla hänen kirjojaan käännettiin minkä
kerittiin.

Molempien kirjojen osalta elettiin aikaa ennen
internetiä ja aikaa ennen television matkailuohjelmia.
Waltarin kuvaillessa Balkanin vihreitä vuoria tai
Italian turistien täyttämiä rantakaupunkeja, olivat
ne lukijalle usein hyvinkin eksoottista. Pariisi, joka
toimi molempien kirjojen tietynlaisena ankkurina,
oli ollut jo pitkään suomalaisten taiteilijoiden ja
taiteilijoista pitävien sekä muiden silmäätekevien
ihmisten suosiossa. Pariisi toimii myös kertojana
toimivan Waltarin osalta yhtenä kirjoja yhdistävänä
tekijänä, koska siellä hän majoittuu saman,
äitimäisen ystävän madame Elisabeth Kienastin
hotelleissa.
Molemmat romaanit ovat paitsi osa historiallista
ajankuvaa myös ajatonta nuoruuden haikeata
melankoliaa ja keski-iän rauhallista kapinaa. Jos
1920-luvun taittuessa 30-luvuksi Waltari halusi
matkustaa yksin, mutta tunsi suurta yksinäisyyttä,
niin 40-luvun päättyessä hän edelleen halusi reissata
yksin, mutta otti vaimonsa muutamaksi viikoksi
matkaan. Joskin tunsi alkuhaikeuden jälkeen suurta
vapauden tunnetta saattaessaan hänet lennolle
kohti kotimaata ja jatkaessa yksin kohti nuoruuden
unelmiensa kaupunkia, Istanbulia.
Waltari kirjoittaa myös eri tavalla molemmissa
teoksissaan.

”Vanhentuva Waltari tosin ei enää palavasti
halua olla kirjailija vaan tekee ammattiaan
ja matkustaa tämän tosiasian siivellä. ”
Yksinäisen miehen junan Waltari hakee vielä
tyyliään, maustaa kokemuksiaan ehkä paikoin
liikaa, mutta toisaalta ei varo näyttämästä tunteitaan
tai noloimpia luonteenpiirteitään. Nuori Waltari
kirjoittaa myös kunnianhimoisemmin nuoruuden
rasittamana. Lähdin Istanbuliin kirjoittanut
Waltari on taitava kirjoittaja, todella luonnollinen
kynän käyttäjä, joka kertoo juuri tarpeeksi mutta
ei yhtään liikaa. Vanhentuva Waltari tosin ei enää
palavasti halua olla kirjailija vaan tekee ammattiaan
ja matkustaa tämän tosiasian siivellä. Vanhempaa
Waltaria lukee ehkä hieman ahnaammin, koska
se nitoo myös parikymmentä vuotta aiemmin
kirjoitetun kirjan lähemmäksi tätä päivää ja sotien
jälkeisen Suomen ylimuisteltua aikaa. Keski-ikää
lähestyvä Waltari ei mainitse jälkimmäisessä
kirjassaan ensimmäistä matkaromaania vaan
viittaa kyseisen reissun tapahtumiin. Mikä paitsi
vahvistaa autenttisuutta ja auttaa lukijaa unohtamaan
lukevansa romaania ylipäänsä. Waltari ei myöskään
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sotakirja tai lähtökohtaisesti yhteiskunnalliselta
näkökannalta kirjoitettu, vaan nimenomaan
matkakertomusten tyylilajille uskollisia. Niissä
tehdään havaintoja, kerrotaan miten matkaliput
tuli hankittua ja miltä tuntui esimerkiksi tuulen
suolainen puhallus rantakaupungin kahvilan
terassilla. Toki havainnoista kuulee huomioita
yhteiskuntajärjestyksestä, virkavallan toimista ja
tavallisten katukauppiaiden tuntemuksista päivän
politiikasta. Waltari tapaa erityisesti jälkimmäisellä
matkallaan myös suurlähettiläitä ja kustantajia, mutta
myös pitkälti eri kohtalon kiemuroissa keitettyjä
matkailijoita sekä lukemattomia paikallisia ihmisiä.
Istanbul			 Kuvan ottaja Matti Niemi
näytä häpeävän nuoren kirjailijaminänsä teosta
eikä myös sillä ylpeile. Kirjat ja kirjallisuus yleensä
lienevät Waltarille osa elämää.
Palatakseni poliittiseen teoriaan, Waltarin
matkaromaaneista voi molemmista etsiä
lukemattomia merkkejä alkavista ja
päättyneistä sodista, ihmiskohtaloista ja
valtioiden valtarakenteiden murtumisista ja
jälleenrakentumisista. Ehkä kuitenkin kaikkien
maiden ja kansalaisten eroavaisuuksia luetellessaan
Waltari tullee samaan päätelmään mitä moni
ajattelija aiemmin tai maailmaa nähnyt matkailija.
Ihmiset ovat kulttuurista tai fyysisestä sijainnistaan
huolimatta lopulta hämmästyttävän samanlaisia.
Samasta räyhäävästä sotilasporukasta löytyy
yläasteen kiusaajahahmo, sama pensiota pitävä isäntä
löytyy korttelin kulmatalon alakerran antikvariaatista
ja niin edelleen. Samaa tuntuvat sanovan Hannah
Arendt, Immanuel Kant ja Edward Said, että ehkä
ihmisten ei tulisi ryöstää toisten kulttuurista tai
taloudellista omaisuutta ja valita tai tulkita niitä
oman valta-aseman pönkittämiseksi. Se on omiaan
luomaan lisää ristiriitoja lopulta niin samanlaisten
ihmisten välille. Yhtä lailla kaiken kurjuuden ja
ikävän ympäröimänäkin ihmisellä on luontainen
kyky optimistisuuteen.

Matkakertomusten määrä on kasvanut
räjähdysmäisesti eri formaateissa. Blogeissa,
televisiossa sekä aikakausilehdissä, samoin on käynyt
matkailulle, jonka määräävä muoto on tänä päivänä
massaturismi. Matkakohteista löytää maata aiempina
vuosisatoina tai tänäkin päivänä hallitsevan vieraan
kulttuurin tuotteita loistamassa neonvaloissa, mutta
onneksi myös aitoa, alkuperäistä elämää. Toisaalta
tätä alkuperäistä elämää ei olekaan olemassa kuin
ideoissa, on vaan uutta, tarkemmin sanottuna tämän
hetkistä elämää sekä pilkahduksia menneestä eri
traditioiden ja patsaiden mustuttamana.
Tuskin Waltari hämmästyisi maailman muuttumista
tänä päivänä Istanbulissa sen enempää kuin vuonna
1948 kirjoittamassaan matkakertomuksessa.
Hämmästely kestää ihmisellä usein hetken, kunnes
sitä rauhoittuu ja yrittää sopeutua vallitsevaan tilaan
tai lähtee taas liikkeelle.
Marko Kainulainen, valtio-opin opiskelija since
2007

”Matkakertomusten määrä on kasvanut
räjähdysmäisesti eri formaateissa.”
Molemmat kirjat, erityisesti jälkimmäinen Lähdin
Istanbuliin (1948), on kirjoitettu niin nopeasti sodan
päättymisen jälkeen, että lienee selvää ettei kaikkia
sodan piirteitä ole valjennut suurelle yleisölle tai
Suomen kaltaisen perifeerisen maan kirjailijallekaan.
Toisaalta ei kumpikaan teoksista ole millään tavalla
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2/2013 tapahtumakatsaus
Hiiohoi!

Puolueen tapahtumasektori on ollut syksyn osalta
ainakin bileministeriön omasta mielestä hyvin aktiivinen. Perinteitä on ylläpidetty ja uusia tapahtumia
on pyritty luomaan vanhojen rinnalle. Kostajaiset
olivat esimerkiksi ihan mukava idea. Puolue on
osallistunut aktiivisemmin poikkitieteellisten sitsien
järjestämiseen, sekä järjestänyt YFI-laitoksen toivottavasti menestyksekkään jouluristeilyn. Bileministeri
Pulkkinen on hoitanut Oluthetkistä ihan eritasoisia,
kun ne ovat aiemmin olleet. Muutenkin yhteistyö
Passionin kanssa on ollut todella positiivinen juttu!
Yhteistyötä on aloiteltu myös the Classic American
Dinerin kanssa. Yhteistyökumppaneita voitaisiin etsiä myös muualta, ja Puolue tarvitsisi oman tarran,
jotta noiden etujen neuvottelu olisi helpompaa.
Ensi vuodelle kehittämisen varaa olisi tapahtumien
osalta erityisesti tilojen varaamisessa, sekä kahvihetki-konseptin kehittämisessä. Opinkivi ja Lillukka
ovat hintatasoltaan ylivoimaisesti Jyväskylän parhaita
paikkoja järjestää tapahtumia Puolueen budjetilla,
joten nuo pitäisi muistaa varata tarpeeksi ajoissa.
Yhteistyötä voisi harkita myös jonkin baarin kanssa,
jossa voisimme järjestää sitsejä. Silloin saisimme helpommin tilat, sekä hyvät lisätienestit jatkojen lipunmyynnin kautta. Ghettositsien kaltaisia poikkitieteellisiä sitsejä voitaisiin järjestää mielellään enemmän.
Yksi kehittämisidea olisi myös siinä, että Puolueen
kulttuurivastaavan tehtävää kehitettäisiin täysin
omaksi tehtäväkseen, joka sisältäisi myös kaikkien alkoholittomien tapahtumien järjestämisen. Näitä voisi
muutenkin järjestää enemmän; tätä kautta kahvihetket voisi siirtää järjestettäväksi esimerkiksi johonkin
keskustan kahvilaan ja Puolue voisi järjestää esimerkiksi lautapeli-iltoja yliopiston tiloissa. Lautapeli-illat
olivat jo suunnitteilla syksyllekin, mutta nuo olisivat
tienneet tapahtumaosastolle jo liikaa töitä. Tarvitaan
enemmän työjakoa. Toivottavasti ohjelmaa on kuitenkin piisannut ihan tarpeeksi.

Terveisin, Puolueen Bileministeriö
Kuva: http://heinousflame.deviantart.com/art/
Marko Pulkkinen ja Eetu Pernu				
								Crazy-party-328232321
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Suuri vaihtovertailu

ottaa vaihtoon mukaan”, toteaa Meeri.

Mietitkö minne hakea vaihtoon? Vai kiinnostaako
omien vaihtokokemusten vertaaminen muitten kokemuksiin? Puolueohjelma selvitti eri vaihtokohteiden
hyviä ja huonoja puolia paikoissa vaihdossa olleilta.

Suosittelut: Meeri suosittelee Düsseldorfia lämpimästi vaihtokohteeksi: ”Düsseldorf on melko tavallinen, ei mitenkään erityisen kaunis Rhein-Ruhrin
alueen saksalainen kaupunki. Sen kulkuyhteydet
ovat kuitenkin loistavat. Düsseldorfista voit hypätä
junaan ja matkustaa muutamassa tunnissa vaikkapa
Amsterdamiin, Brysselin, Pariisiin, Lontooseen ja
moniin muihin Euroopan kaupunkeihin.”

Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf, Saksa
Meeri Haapakoski
Hyvät puolet: Meeri toteaa opiskelun Heinrich-Heine Universitätissä olleen melko vaivatonta, ja kurssitarjottimen olleen hyvän.” Erityisesti saksan kursseja
(kielikursseja) oli paljon ja joka taitotasolle. Median
ja politiikan suhteesta oli paljon kursseja, joten niistä
kiinnostuneille erinomainen vaihtokohde. Englannin
kielellä löytyi hyvin EU-aiheisia kursseja”, Meeri kehuu. Samoin hän lisää yliopiston asuntosäätiön kautta löytyneen tyydyttäväkuntoisen huoneen kolmen
hengen solusta.
Huonot puolet: Meeri toteaa kursseilla olleen tiukat
läsnäolovaatimukset, jonka takia matkustelu täytyi
suunnitella ja ajoittaa tarkasti. Lisäksi byrokratian
kanssa joutui painiskelemaan jonkin verran. ”Esimerkiksi asuntoa koskevissa asioissa yhteistyökykyä
Studentenwerkin henkilökunnalta olisin toivonut
enemmän. Vaikka asunto oli kalustettu, tarkoitti
se vain työpöytää, sänkyä, kaappia ja vaatimatonta
keittiötä (ei uunia, mikroa, laskutasoa, ja vain pieni
jääkaappi 3 hengen jaettavaksi). Jouduin ostamaan
petivaatteet ja
kaikki ruuanlaittovälineet,
työvalon ja
kahvinkeittimen itse, eli
alussa kannattaa varautua
perustarvikkeiden hankki- 			Atte Koskinen
miseen”, Meeri toteaa.
Muuta huomioitavaa: ”Asuntoa kannattaa hakea
heti, kun saa siihen yliopistolta ohjeet. Moni myöhästynyt jäi ilman yliopiston tarjoamaa asuntoa. Soluhuoneen vuokra kustansi Campus Südin asuntoloissa
275 euroa kuulta, ja ennen vaihtoon lähtöä piti maksaa vielä noin samansuuruinen vakuus. Eurooppalainen sairaanhoitokortti tarvitaan yliopiston sairauskassaan liittymistä varten. Se kannattaa muutenkin

Université de Toulouse, Ranska
Laura Forssel
Hyvät puolet: Laura Forssel kertoo viihtyneensä
Toulousessa loistavasti. Varsinkin hän kehuu tarjolla olleita halpoja asuntoloita, jotka olivat lisäksi
keskeisellä paikalla
yliopiston vieressä ja
10 minuutin kävelymatkan päässä keskustasta. Samoin hän
kehuu opiskelijatoiminnan aktiivisuutta
sekä kansainvälisen
koordinaattorin ystävällisyyttä. ” Suomalaiseen silmään iskee
Toulousessa tietysti
erittäin kauniita
vanhoja taloja ja Garonnen ranta tarjoaa
mitä loistavimman 		Laura Forssell
paikan piknikille/illanvietolle”, Laura kehuu. Samoin
paikka tarjoaa loistavan mahdollisuuden matkusteluun esimerkiksi kimppakyydillä Etelä-Ranskassa ja
vaikkapa Barcelonassa.
Huonot puolet: Oikeastaan mitään ei löydy internetistä, joten lähes kaikki opiskeluun liittyvä tulee
hoitaa paperilla. Laura varoittelee myös byrokratian
määrästä. Vaihtoon kannattaa varautua maistraatista
saatavalla syntymätodistuksella.
Huomioitavaa: Laura toteaa ranskan kielitaidon olevan lähes ehdoton vaihtoon lähtiessä. ”Vaihdosta saa
huomattavasti enemmän irti (sekä palvelu on parempaa), mikäli hallitsee ranskaa jo valmiiksi. Kursseja
löytyy tosin myös englanniksi.
Suositukset: Laura suosittelee Toulousea vaihtopai-
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kaksi, mieluiten kokonaiseksi vuodeksi. ”Tosin kaikki
taitavat tietää, kuinka paljon pidän ranskan kielestä
ja kulttuurista, mikä toki vaikutti omaan viihtymiseeni”, Laura varoittaa.

Università degli Studi di Catania, Italia
Hanna Mutanen
Hyvät puolet : Hyviksi puoliksi Hanna mainitsee
mahdollisuuden suorittaa kursseja englanniksi. Samalla hän kehuu professoreiden englannin kielentaitoa sekä kurssien hyvää tasoa. ” Parasta Cataniassa
on ollut rento ilmapiiri ja ystävälliset ihmiset. Lisäksi
tietenkin eksoottinen ympäristö ja ilmasto ovat tehneet vaihtokokemuksestani tosi ainutlaatuisen: tuntui
uskomattomalta, että pystyi ottamaan vielä lokakuun
lopussa aurinkoa palmupuiden alla ja samalla ihailla
taustalla purkautuvaa Etnan tulivuorta”, Hanna toteaa. Samoin hän mainitsee vaihto-opiskelijoille tarjotun paljon ohjelmaa. Tämän takia sosiaalisia kontaktejakin on ollut helpompi muodostaa kuin joissakin
isommissa kaupungeissa.

Miinukset : Hanna toteaa olevan
yleisesti tunnettua,
ettei kaupungin
julkinen liikenne
toimi ollenkaan.
Samoin hän mainitsee kaupungin hiukan turvattomaksi:
” Sisilia jo mafian 		Hanna Mutanen
pesänäkin tunnettu laittomuuksistaan. Voin onneksi
sanoa, että Catanian turvaton maine ei pidä mielestäni täysin paikkaansa: tunnen esimerkiksi ainoastaan
yhden henkilön, joka on ryöstetty täällä, ja sekin
tapahtui huonolla alueella aamuyöstä. Täällähän ei
ole suositeltavaa kävellä yksin pimeällä. Itse asun Catanian parhaimmistoalueella ydinkeskustassa, joten
en alussa edes nähnyt niitä likaisia ja rauhattomia
paikkoja, mikä on ihan hyvä”, Hanna toteaa. Lisäksi
hän toteaa kurssien olevan läsnäolopakollisia, eivätkä
opettajat tunnu siitä joustavan juuri lainkaan. Opiskelijoita vaaditaan olemaan aktiivisia- esimerkkinä
hän mainitsee osalle kursseista vaadittavat viikoittaiset esseet.
Huomioitavaa ”Jos valitsee vaihtopaikakseen Sisi-

liaan, kannattaa kiinnittää huomiota erityisen paljon asuinalueeseen, josta asunnon vuokraa,” toteaa
Hanna. Hän kertoo harvan paikallisen puhuvan
englantia, joten italian alkeet ovat ehdottomasti tarpeen. Toisaalta Hanna toteaa pettymyksekseen italian
kurssin alkavan vasta joulukuussa. Muutenkin hän
kehottaa vaihtoon lähtijöitä varautumaan sisilialaiseen mentaliteettiin- on aivan normaalia, että kurssi
alkaa puoli tuntia myöhässä ja loppuu etuajassa. Samoin pakollisen tervetuloviikon ja luentojen alkamisen välillä oli peräti 1,5kk:n tauko, jota yliopistolta ei
selitetty mitenkään. Vaihtoon lähtijän tulee hyväksyä
logiikan puute asioiden hoidossa.
Suosittelut:
”Itse suosittelisin ehdottomasti Cataniaa muille
vaihtoonlähtemistä pohtiville, jos on kiinnostusta
italialaista
kulttuuria
kohtaan
ja
haluaa
vaihtokokemukseltaan jotain hyvin erilaista,
mutta odottaa silti opiskelulta haastavuutta ja
mielenkiintoisia aiheita,” Hanna toteaa.

Tallinnan yliopisto (Tallinna Ülikool), Viro
Juuli Viljanen
Hyvät puolet: Juuli luettelee hyviksi puoliksi yliopiston uuden päärakennuksen, jossa pidetään suuri osa
politiikan kursseista. Lisäksi hän mainitsee hyviksi
puoliksi nuoret innostuneet opettajat sekä Suomeen
verrattuna edullisen hintatason. Samoin hän toteaa
opintojen olleen kiinnostavia. Juuli kertoo kaupungin
tarjoavan sen asukkaille ilmaisen julkisen liikenteen
verkoston, jota hän kiittelee kovasti. Samoin lähes
kaikkialta kaupungista löytyi ilmainen, suojaamaton
wi-fi.
Huonot puolet: Juuli
moittii hallintohenkilökunnan heikkoa
auttamisalttiutta ja
englannin kielitaitoa.
Samoin hän kertoo
kurssihakujärjestelmän olevan huomattavasti Korppia 		Annika Juvonen
heikompi. Muutenkin
vanhanaikaiset tavat toimia tuntuivat hankalilta
(esim. tulostaminen mahdollista vain kahdessa pai-
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kassa). ”Miinuspuolena pidän myös laivalasteittain
kaupunkiin vyöryviä suomalaisia alkoholituristeja!”,
Juuli toteaa.
Huomioitavaa: Juuli kehottaa vaihtoonlähteviä
varmistamaan, että vuokra-asunto sisältää suihkun
ja etenkin lavuaarin vessassa.” Viro ja Tallinnan kaupunki pyrkivät menemään koko ajan eteenpäin ja
mahdollistamaan byrokratiansa netissä, mutta toistaiseksi papereiden täyttämiseltä ei voi välttyä,” Juuli
varoittaa byrokratiasta.
Suositukset:
” Suosittelen! Opiskelu on paljon kivempaa ja mielenkiintoisempaa kuin Jyväskylässä, vaikkei Tallinna
tietenkään ole mikään eksoottinen vaihtokohde, johon ihmiset haluaisivat lähteä”, Juuli toteaa, ja lisää
pitäneensä vaihdostaan.

Universiteit Maastricht, Alankomaat
Tommi Liinalampi
Hyvät puolet:
Tommi kehuu
Maastrichtin
olevan loistava
kohde matkustelun kannalta.”
Lyhyen junayhteyden päässä
on Liège Belgian
puolella, sekä
bussiyhteyden 		Annika Juvonen
päässä Aachen Saksan puolella, joista kummastakin
hyvät yhteydet kaikkialle Eurooppaan”, Tommi toteaa. Tommi kertoo Maastrichtin olevan uniikki ja
tunnelmallinen kaupunki kapeine kivettyine katuineen, kirkkoineen, pienine liikkeineen ja pubeineen.
Englanti on käytössä yliopiston virallisena kielenä,
ja henkilökunta puhuu loistavaa englantia. Tommi
kehuu myös Maastrichtin laadukasta opetusta sekä
kehittyneitä opiskelumetodeja. Samoin Tommi toteaa
elintarvikkeiden olevan suomalaisittain edullisia.
Huonot puolet: Tommi toteaa opiskelija-asumisen
olleen kallista ja paikoitellen heikko-tasoista. ” Yliopistoliikunta oli ylikuormitettu, eikä oma-aloitteiseen liikunnan harrastamiseen ollut mahdollisuuksia
juuri muuten kuin liittymällä kuntoklubien jäseneksi,” hän jatkaa. Opinnot vaativat hänen mukaansa

paljon aikaa ja opintojen työmäärä onkin Suomeen
verrattuna huomattavasti kovempi. Hän toteaa myös
ravintolaruokailun olleen elintarvikkeiden hintaan
nähden kallista. Lisäksi Tommi toteaa yöelämän olleen ajoittain turhankin hiljaista.
Huomioitavaa:
”Maastricht eroaa muista Alankomaista aksentin
ja katolisen uskonnon vuoksi, ollen maan ainoa
iso katollinen kaupunki. Opiskelukaupunkinakin
Maastricht on erityinen. Se ei ole Alankomaiden
kaupungeista kaikkein nuorekkain, mutta sen sijaan
tarjoaa paljon sellaista, mitä muut kaupungit eivät
tarjoa. Yliopiston virallinen kieli on englanti, jota
käytetään ainakin periaatteen tasolla kaikissa yliopiston toiminnoissa hollannin sijaan. Tästä syystä
yliopisto on hyvin kansainvälinen, ja humanistisen
tiedekunnan opiskelijoista yli puolet ovat saksalaisia.
Yliopisto tekee monella saralla huippututkimusta ja
erityisesti Euroopan integraation tutkimuksessa Euroopan johtavia yliopistoja, jossa vierailee luennoimassa alan asiantuntijoita”, toteaa Tommi.
Suositukset: ” Opiskelujen puolesta voin suositella
yliopistoa kaikille,” toteaa Tommi lyhyesti ja ytimekkäästi.

Univerzita Karlova/ Charles University, Praha,
Tsekki
Eetu Pernu
Hyvät puolet: Eetu toteaa pitäneensä erityisesti
maan edullisesta hintatasosta. ”Esimerkiksi ravintolassa söi 3-4 eurolla, yhden päivän kauppaostoksiin
kului noin kolme euroa, puolen litran oluen saattoi
saada baarista 0,80eurolla ja bussikyyti (700km) Budapestiin maksoi halvimmillaan noin 13 euroa”, Eetu
muistelee. Eetu toteaa myös Prahan häkellyttäneen
vanhoine kauniine rakennuksineen aina uudestaan
ja uudestaan. Samoin muut vaihto-opiskelijat olivat
aktiivisia ja mukavia.
Huonot puolet: Eetu toteaa, etteivät opetuksen taso
taikka koulun tilat suuremmin miellyttäneet. ” Omat
maisteritason EU-opintoni kertasivat lukiotason tietämystä ison osan kurssista,” Eetu huomautta. ”Itse
en asunut yliopiston asuntolassa, koska se oli 50 minuutin ratikkakyydin päässä keskustasta, ja siellä olisi
joutunut jakamaan asuntolahuoneen toisen opiskelijan kanssa,” hän jatkaa. ” Koulun ohella kulttuurin
epätäsmällisyys häiritsi vaihdon loppuaikoina jo aika
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paljon. Oli normaalia, että luennot alkoivat kymmeniä minuutteja myöhässä, tai ne saattoivat olla
peruttuja ilman, että vaihtareita olisi ainakaan asiasta
tiedoitettu. Kun matkustaa turhan takia tunninkin
luennolle, tuo ei ole enää kolmannella kertaa mukava
juttu”, Eetu huomauttaa.
Huomioitavaa:
Vaihtokohteessa
muun muassa
maksaminen
			Eetu Pernu
kortilla onnistui harvoin. Esimerkiksi vuokra maksettiin aina
käteisellä. ” Valitessani etukäteen yhteiskuntatieteellisiä kursseja sijoituin yliopiston sosiaalitieteiden
tiedekuntaan, ja olisin joutunut maksamaan satoja
euroja tsekin kielikursseista, joten nämäkin jäivät
sitten ottamatta. Eli jos lähtee tuonne vaihtoon, niin
kurssivalinnat kannattaa tehdä Faculty of Artsin humanistisisten kurssien puolelta, niin sitten saa nuo
kielikurssitkin ilmasena,” vinkkaa Eetu vaihtoon
haikaileville. Eetu harmitteleekin jälkikäteen, ettei
hänellä ollut mahdollista opetella tsekkiä. Englantia
osasivat hänen mukaansa lähinnä nuoret, mikä ajoittain aiheutti kielimuurin kohteessa.
Suositukset: ” Vaihtolukukausi oli tietenkin kokonaisuudessaan positiivinen kokemus, mutta jälkeenpäin ajatellen olisin luultavasti viihtynyt paremmin
läntisemmissä, vähän kehittyneemmissä maissa.
Lomakohteena Praha olisi mahtava kokemus, mutta
ainakaan koko lukuvuoden vaihtoa en ehkä suosittelisi,” Eetu kiteyttää.
Universidad Europea de Madrid, Espanja
Sonja Kuvaja
Hyvät puolet: ” Parasta vaihtovuodessa oli arkielämä
Madridissa, se fiilis, kun rytmi löytyy ja kaupunki
alkaa tuntua omalta. Madrid on hetkessä elävä kaupunki ja myös opiskelijat elävät tiukan lukujärjestyksensä kanssakin sen mukaisesti”, Sonja toteaa. Lisäksi
hän kertoo, että ihmisiin oli todella helppo tutustua
esimerkiksi metrossa tai kaduilla. Samoin hän kehuu
koulun opetuksen olleen laadukasta.
Huonot puolet: Sonja toteaa yliopiston kurssien työmäärän olleen valtava. ” Vaihdon aikana oppii joko
runsaasti kärsivällisyyttä tai menettää lopullisesti
järjen hivenensä ihan asioita hoitaessakin”, Sonja tiivistää. Hänen mukaansa ei kannata odottaa asioiden
toimivan kuten Suomessa.

Huomioitavaa: Sonja kehottaa kaikkia vaihtoon lähteviä välttelemään Movistar-nimistä yhtiötä, jonka
kanssa hän joutui useamman kerran taistelemaan.
”Vakuutukset kannattaa myös olla kunnossa ja etenkin ottaa kotivakuutus kohdemaassa”, hän muistuttaa.
Suositukset: Sonja suosittelee vaihtoon lähtöä. ”
Itsestään ja suhtautumisestaan asioihin ei mielestäni
voi täysin ottaa selvää ennen kuin on laittanut itsensä
vieraaseen tilanteeseen, jossa kaikki saa uuden perspektiivin,” hän toteaa.
Istanbul Kültür Üniversitesi, Turkki
Matti Niemi
Hyvät puolet: Matti toteaa Istanbulin
tarjoavan 14 miljoonan asukkaan
suurkaupunkina
jokaiselle jotakin.
Hän toteaa kaupungista löytyvän
runsaasti nähtä		Annika Juvonen
vyyksiä ja maisemia. Samoin hän
kehuu turkkilaisia erittäin ystävällisiksi. Matti kiittelee muutenkin vaihtoprosessin helppoutta. Samoin
hintataso oli huomattavasti Suomea halvempi.
Huonot puolet: ”Istanbul ei ole tarkoitettu ihmiselle,
joka odottaa moitteetonta palvelua ja asioiden hoitumista ilman minkäänlaisia ongelmia”, Matti toteaa.
Osa nuoremmista turkkilaisista osaa englantia, mutta
ajoittain kielen kanssa voi muodostua ongelmia. Matti kuvailee kaupunkia hallituksi kaaokseksi. Suuressa
kaupungissa matkustaminen kestää- Matti kertoo
kulkeneensa keskustassa sijainneelta asunnoltaan
yliopistolle yli 1,5 tuntia päivittäin.
Huomioitavaa: Matti suosittelee kaikille Istanbuliin
suuntaaville Erasmus Buddy-ohjelmaan ilmoittautumista. Lisäksi hän varoittaa esimerkiksi taksikuskien
yrittävän usein periä liian suurta hintaa. Asuntoja
Matti kehottaa katsastamaan vasta paikan päältä,
koska niitten taso vaihtelee suuresti.
Suositteletko: Matti suosittelee Istanbulia lämpimästi vaihtokohteeksi.
Artikkelin on toimittanut					
Annika Juvonen
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Valtio-opin alumnit: ”Yhteiskunnallisen
koulutuksen merkityksen ymmärtää vasta
myöhemmin”
Hanttihommia, satoja työhakemuksia, ei yhtäkään
haastattelupyyntöä, pätkätöitä… Tätäkö se sitten tulee olemaan, kun me valtio-oppineet valmistumme?
Tällaisiakin uhkakuvia tulevaisuudestamme tuli esiin
Puolue ry:n järjestämässä alumni-illassa 14.11.2013.
Lannistumiseen ei kuitenkaan ole syytä, sillä alumnit myös vilpittömästi vakuuttivat, että koulutusta
vastaavaa työtä löytyy, jos vain on sinnikäs. Alumnit
antoivat lisäksi useita oivallisia neuvoja sekä opiskeluajalle että valmistumisen kynnykselle.
Agoralla Lea Pulkkisen salissa järjestetyn alumni-illan aluksi puoluelaisille tarjottiin vegaanista
tomaattikeittoa, ja kun kaikki olivat saaneet vatsansa
täyteen, nykyiset hallituksen jäsenet aloittivat esittelemällä itsensä. Tarkoituksena oli viritellä puoluelaisia syyskokousta varten, joka tätä juttua kirjoitettaessa vielä häämöttää jännittävänä hetkenä marraskuun
lopulla.
Alumniosuudessa esiintyi neljä valtio-opin alumnia:
Katja Mäkinen, Titta Airo, Santtu Lytsy ja Kimmo
Parhiala. Kaikkien kertomukset olivat erilaisia ja heidän itsensä näköisiä: Ei ole olemassa mediaani valtio-oppinutta, vaan erilaisia persoonia ja urapolkuja.
Mäkinen työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina
omalla laitoksellamme. Hän väitteli 2012 kansalaisuudesta EU:n kulttuuri- ja kansalaisuusasiakirjoissa.
Mäkinen aloitti valtio-opin opiskelijana 1990-luvun
alussa ja muistelee, että tuolloin Puolue ry:n toiminta
oli melko pienimuotoista. Hän toimi oman opiskelu-uransa alussa rahastonhoitajana Puolue ry:ssä.
Sivuaineina Mäkinen opiskeli sosiologiaa, etnologiaa
ja historiaa ja myöhemmin myös taidekasvatusta,
johon haki myös pääaineoikeudet.
Mäkinen muistaa itse käyneensä useissa harjoitteluissa, ja kehui niistä saamaansa kokemusta. Strasbourgissa 90-luvun lopulla kulttuuripolitiikan harjoittelussa olleessaan hän sai kipinän tutkimusalaansa,
kansalaisuuden käsitteeseen. Väitöskirjaa hän työsti
muiden projektien ohessa 2000-luvun alussa. Tuolle
aikavälille osui myös perhevapaita, joita Mäkinen piti
onnekkaina mahdollisuuksina. Monilla muilla aloilla perhevapaiden pitäminen voi olla vaikeaa, jopa
mahdotonta. Väitöksen valmistuttua 2012 hän toimi
vierailevana tutkijana Uudessa-Seelannissa Aucklandin yliopistossa, ja sieltä paluun jälkeen hän pääsi

YFI-laitokselle tutkijaksi.
Mäkinen sanoo tutkijan uran olleen monelta osin
sattumaa, mutta hän arvioi kuitenkin olevansa tyytyväinen ammatinvalintaansa. Mäkinen muistuttaa,
että tutkijaksi haluavan täytyy tiedostaa, että työt
ovat yleensä pätkätöitä, ja aina säännöllisin väliajoin
joutuu hakemaan rahoitusta tutkimukselleen. Myös
työttömyysjaksot kuuluvat luontaisena osana tutkijan
ammattiin, vaikka Mäkisen mukaan niin ei tarvitsisi
olla.

”Airo muistuttaa, että ei saa lannistua, vaikka työpaikkaa ei valmistumisen jälkeen heti
löytyisikään. ”
Seuraavaksi esiintynyt Titta Airo valmistui maisteriksi valtio-oppi pääaineenaan vuonna 2012. Hän aloitti
opinnot vuonna 2007 ja opiskeli sivuaineina kansantaloustiedettä ja markkinointia. Hän uskoi, että edellä
mainituista aineista olisi etua työllistymisen kannalta.
Valmistuttuaan hän kuitenkin jäi työttömäksi ja haki
vuoden ajan eri tehtäviin Jyväskylän, Lahden, Tampereen ja Lappeenrannan seuduilla. Hän kirjoitti 150
hakemusta, mutta mikään niistä ei tuottanut tulosta,
ei edes haastattelupyyntöä. Osaan tehtävistä Airo
oli yli- ja osaan alikoulutettu, mutta siltikään työtä
ei löytynyt. Onnekseen Airo oli hakenut työpaikkaa
Keski-Suomen ELY-keskuksesta, jonne hänet otettiin
määräaikaiseen suunnittelijan virkaan. Työpaikan
saamista edellytti työttömyysjakso, joka Airolla oli
takanaan. Nyt Airo on työskennellyt tiedottajan nimikkeellä, mutta työtehtävien kirjoon on mahtunut
muun muassa tv-reportterin tehtäviä, some-osaamista ja excel-taulukoiden asiantuntijuutta. Airo on
varovaisen toiveikas, että hänen pestiään jatkettaisiin,
mutta epävakaassa taloustilanteessa mitään ei voi
olettaa varmaksi.
Airo muistuttaa, että ei saa lannistua, vaikka työpaikkaa ei valmistumisen jälkeen heti löytyisikään.
Työhakemusten kirjoittaminen käy kokopäivätyöstä,
mutta muutakaan vaihtoehtoa ei ole. Jos Airo saisi
muuttaa jotain opinnoissaan nyt jälkikäteen, opiskelisi hän enemmän viestintää ja tietotekniikkaa, sillä
niitä taitoja tarvitaan työelämässä yllättävän paljon.
Airo on sitä mieltä, että pelkällä tutkinnolla ei saa
työtä, vaan on hankittava erityistaitoja. Valtio-opin
opinnoissa hän pitää hyödyllisenä sitä, että kirjalliset
taidot kehittyivät hyvälle tasolle. Myös Airo puhuu
harjoittelun puolesta. Harjoitteluun kannattaa hakea
jo opiskelujen aikana, koska se lisää verkostoitumista.
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Seuraavaksi alumneista vuoroon pääsi viestintävastaava Santtu Lytsy Keski-Suomen TE-palveluista,
joka on hallinnollisesti osa ELY-keskusta. Lytsy aloitti
valtio-opin parissa vuonna 1997 ja muistelee Puolueen silloista toimintaa aktiiviseksi, muun muassa
alumnitapahtumia järjestettiin silloinkin. Lytsy kävi
opiskeluaikoinaan kesätöissä talotehtailla tehden
”raksahommia”. Vaihdossakin Lytsy ehti käydä Belfastissa ja suoritti vielä harjoittelun laitoksella ennen
valmistumistaan.

Samaan aikaan Parhiala suoritti opintojaan, ja oli
suunnitellut, että voisi tehdä kandintyönsä ja gradunsa jollekin työnantajalle. Hän ehdotti yhteistyötä
Valtiovarainministeriön virkamiehelle, ja tämä lähti
yhteistyöhön mukaan. Harjoittelun Parhiala suoritti
sosiaali- ja terveysalan yrityksessä, jonne hän myös
jäi harjoittelun jälkeen töihin. Keskeneräisiä opintojaan Parhiala suoritti iltaisin ja viikonloppuisin töiden ohella.

”Parhialan mielestä on tärkeää, että mietit”Lytsy haki viestintävastaavan tehtävään ja
täisiin jo opiskeluaikana, missä haluaa ittuli valituksi. Tällä kertaa kokemus toimit- sensä nähdä esimerkiksi 10 vuoden päästä.”
tajan töistä siivitti hänet valituksi.”

Lytsy valmistui vuonna 2002: ”En osannut mitään
kunnolla, mutta tiesin monesta asiasta jotain”. Lytsy
kertoi valmistuttuaan tunteneensa jopa lievää katkeruutta yhteiskuntaa kohtaan, joka oli ensin kouluttanut häntä useita vuosia, muttei sitten tarjonnutkaan
työtä. Lytsyn oli kuitenkin etsittävä tekemistä ”hengen pitimiksi” ja hän otti vastaan rakennusmiehen
työpestin. Työn piti olla vain kesätyö, mutta siellä
vierähtikin kaksi vuotta. Koko ajan Lytsy etsi oman
alansa töitä ja viimein tärppäsi, nimittäin Jyväskylän silloinen työvoimatoimisto etsi rakennusasioista
vastaavaa työvoimaneuvojaa. Haastattelupyyntö
tuli ja Lytsy pääsi tehtävään. Hän on varma, ettei
olisi saanut tehtävää ilman rakennusalan käytännön
kokemusta: sen avulla hän pystyi päihittämään
muut tehtävään hakeneet, joilla saattoi olla pelkkä
tutkintotodistus. Lysty kuitenkin myöntää että oli
hänellä tuuriakin, sillä nykyään suoraan vakituiseen
virkaan valtion hallintoon on erittäin vaikeaa päästä.
Nykyiseen virkaansa viestintävastaavaan tehtäviin
Lytsy päätyi TE-hallinnon organisaatiomuutosten
myötä vuonna 2012. Silloinen työvoimatoimisto yhdistettiin osaksi ELY-keskusta nimellä TE-palvelut.
Lytsy haki viestintävastaavan tehtävään ja tuli valituksi. Tällä kertaa kokemus toimittajan töistä siivitti
hänet valituksi. Harrastuksena alkanut urheilujuttujen kirjoittaminen jääkiekkosivustolle johti aikanaan
sivutoimisiin toimittajan töihin ja sitä kautta vaikutti
myös nykyiseen tehtävään valituksi tulemiseen.
Lytsyn jälkeen ääneen pääsi Kimmo Parhiala, valtioopin alumniyhdistyksen Valtioneuvoksen puheenjohtaja. Parhiala työskentelee tällä hetkellä Terveyden
ja hyvinvoinninlaitoksella Helsingissä suunnittelijan
tehtävissä. Valtio-opin opintonsa hän aloitti vuonna 2008 ja lähti heti Puolueen toimintaan mukaan.
Puolueen puheenjohtajana hän toimi vuonna 2010.

Nykyiseen työhönsä THL:lle hän pääsi
työskenneltyään ensin jonkin aikaa HUS:ssa. Parhiala pääsi kertomansa mukaan työhönsä puolivahingossa, kun hänet oli kutsuttu epähuomiossa työhaastatteluun toisen henkilön tilalle. Parhiala kuitenkin
sai paikan, koska osoitti pätevyytensä. Hän viihtyy
työssään, mutta on suunnitellut tulevaisuuttaan jo
hiukan pidemmällekin. Tavoitteena siintää työ YK:ssa, ja sinne pääsemiseksi Parhiala on tehnyt jo konkreettisia suunnitelmia.
Parhialan mielestä on tärkeää, että mietittäisiin jo
opiskeluaikana, missä haluaa itsensä nähdä esimerkiksi 10 vuoden päästä. Millainen on unelmien
työpaikka, entä mitä sen eteen voi itse tehdä? Konkreettiset suunnitelmat auttavat Parhialan mukaan
unelmien ja tavoitteiden saavuttamisessa. Yksi
Parhialan omista haaveista opiskeluaikana oli, että
valtio-opin opiskelijoilla olisi oma alumniyhdistys.
Tämän haaveen hän toteutti muutaman muun valtio-opista valmistuneen kanssa: Tänä vuonna perustettiin valtio-opin alumneille oma yhdistys, Valtioneuvos ry.

Valtioneuvos ry:n mainosmateriaalia
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Opiskelijoita mietityttäneisiin kysymyksiin saatiin
vastauksia vielä puheenvuorojen päätyttyä. Toisaalta
mietiskeltävää jatkolle jäi varmasti monen mieliin.
Onnistunut alumni-ilta herätteli pohtimaan tulevaisuutta, mutta synnytti myös uusia ideoita tulevien
vuosien varalle.

Meeri Haapakoski
Kirjoittaja toimi Puolue ry:n 				
puheenjohtajana vuonna 2012
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